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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice
Clasa: a XI-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I                                 30 puncte
A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:              10 puncte
1. Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului prin şunt se realizează:

a) în circuite de curent alternativ;
b) în circuite de curent continuu;
c) în circuite de curent alternativ monofazat;
d) în circuite de curent alternativ trifazat.

2. Mărimea de măsurat este:
a) valoarea numerică a mărimii;
b) raportul dintre unitatea de măsură şi valoarea sa;
c) produsul dintre unitatea de măsură şi valoarea sa;
d) unitatea de măsură a mărimii.

3. Regulatoarele automate sunt:
a) elemente de execuţie;
b) elemente de reglare;
c) elemente de comparaţie;
d) elemente de măsurat.

4. Maşina electrică la care conversia energiei se face conform schemei alăturate     
   funcţionează în regim de:

a) convertizor; 
b) compensator;    
c) frână;
d) generator.

5. Precizaţi care semn convenţional reprezintă un întreruptor cu pârghie:

6. Valoarea rezistenţei adiţionale montată în serie cu aparatul este:
a) rad = ra(1 - n)
b) rad = (n -1)/ ra
c) rad = ra(n -1);
d) rad = (1 - n)/ ra.

7. Traductoarele de inducţie funcţionează pe baza:
a) inducţiei electrice;
b) inducţiei magnetice;
c) inducţiei electromagnetice;
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d) variaţiei inductivităţii unei bobine.
8. Pentru a dezvolta un cuplu activ maşina sincronă trebuie adusă la turaţia de sincronism,  
    prin antrenarea unui motor auxiliar sau:

a) prin pornirea stea - triunghi;
b) prin pornire în asincron;
c) prin pornire în sincron;
d) prin pornire cu autotransformator.

9. Ohmmetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară:
a) capacitatea electrică;
b) impedanţa electrică;
c) rezistenţa electrică;
d) frecvenţa electrică.

10. La un wattmetru electrodinamic ce indică 20 diviziuni, comutatoarele sunt reglate pentru
valorile  Umax = 300 V şi Imax = 5 A; dacă scara gradată are 75 diviziuni, puterea
măsurată va fi:

a) 200 W;
b) 375 W;
c) 400 W; 
d) 0,2 kW.

B.  Scrieţi pe foaia de concurs care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care
sunt false (F):                                                                                                             10
puncte

1. La wattmetrele electrodinamice, bobina mobilă şi bobinele fixe sunt legate în serie.
2. Scara gradată a ohmmetrului serie este inversă şi neuniformă.
3. Siguranţele fuzibile sunt aparate de protecţie la scurtcircuit.
4. Releul termic protejează circuitul electric prin arderea fuzibilului.
5. Metoda ampermetrului şi voltmetrului pentru măsurarea rezistenţelor electrice este o
metodă indirectă.

C.  În coloana A sunt enumerate denumiri de aparate electrice, iar în coloana B, categoriile
cărora acestea le aparţin. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.                                               10 puncte

A B
1. Releu electromagnetic a. Aparat auxiliar
2. Contactor b. Aparat de protecţie
3. Eclator c. Aparat pentru comandă manuală
4. Lampă de semnalizare d. Aparat de înaltă tensiune
5. Separator e. Aparat pentru comandă automată

f.  Aparat de conectare

Subiectul II                                 30 puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţiile corecte care completează spaţiile libere din
enunţurile de mai jos:                                                                                               10 puncte

1. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare ....(1).....care se montează în ....(2)....cu
aparatul magnetoelectric în scopul extinderii domeniului de măsurare.

2. Pornirea motorului asincron cu rotorul bobinat se face atât pe caracteristici…(3)….. cât şi
pe cele……(4)…
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3. Separatorul este un aparat electric care are rolul de a separa în mod...(5)... două căi de
curent.

B.   Precizaţi denumirea elementelor componente (numerotate cu cifrele: 1, 2, 3, 4, 5) ale
schemei din figura de mai jos şi a mărimilor de intrare-ieşire (notate cu litrele: xi, xr, xp,
xe şi xm).                                                                                                  10
puncte

C. Răspundeţi pe scurt la următoarele cerinţe:                                                        10 puncte

1. Precizaţi ce condiţie trebuie să îndeplinească rezistenţa unui ampermetru.
2. Pentru un semnal de 2000 Hz determinaţi care este perioada T.
3. Precizaţi care este denumirea spaţiului dintre armăturile unei maşini electrice.
4. Definiţi traductorul de deplasare rezistiv.
5. Pentru puntea Wheatstone indicaţi ce rol are rezistenţa electrică montată în serie cu

galvanometrul.

Subiectul III                                 30 puncte

A. 10 puncte
În  figura alăturată este reprezentată schema electrică a unui

generator de curent continuu.
          Se cer:

a. identificaţi tipul înfăşurării de excitaţie pentru generatorul
reprezentat alăturat;

b. precizaţi semnificaţia următoarelor mărimi electrice: I, Ia, Iex,
U şi E;

c. reprezentaţi schema electrică a acestei maşini în situaţia când
devine motor.

B. 20 puncte
Un voltmetru magnetoelectric are Ua = 5 V şi ra = 10 KΩ.
 Se cer:

a. să se determine curentul nominal al aparatului, Ia;
b. calculaţi rezistenţa în Ω/V a aparatului;
c. determinaţi valoarea rezistenţei adiţionale, necesară  extinderii domeniului de  
    măsurare la 10 V.
d. reprezentaţi schema  voltmetrului cu rezistenţa adiţională.
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice
Clasa: a XI-a

Barem de corectare şi notare
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I                             30 puncte
A. 10puncte
1- b;  2 - c;  3 - c;  4 - d;  5 - a;  6 - c; 7- c; 8 - b;  9 - c;  10 - c.                            
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, se acordă 0 puncte.

B.   10puncte
1 - F; 2 - A;  3 - A;  4 - F;  5 - A.                                                           
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, se acordă 0 puncte.

C.  10puncte
1 - b;  2 - e;  3 - d;  4 - a;  5 - c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, se acordă 0 puncte.

Subiectul II                             30 puncte
A.     10puncte
1- mare;  2- serie; 3- naturale;  4- artificiale; 5-vizibil                 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, se acordă 0 puncte.

B.    10puncte
1 - element de comparaţie; 2- regulator automat;  3 - element de execuţie;
4 -instalaţie tehnologică; 5 – traductor.                                                                   

xi – mărime de intrare, xr – mărime de reacţie, xp – mărime perturbatoare,
xe – mărime de ieşire, xm – mărime de execuţie                                                                 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, se acordă 0 puncte.

C.    10puncte
1. Rezistenţa ampermetrului trebuie să fie mică, mult mai mică decât rezistenţa circuitului.   

2. T=1/f = 1/2000 = 5∙10– 4 (s).
3. Întrefier.
4. Transformă o variaţie liniară sau unghiulară în variaţia rezistenţei unui rezistor sau a unui
potenţiometru.
5. Element de protecţie a galvanometrului.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, se acordă 0 puncte.

Subiectul III                            30 puncte
A.     10 puncte
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a.    Înfăşurare de excitaţie derivaţie;    
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte.                                                                            

 Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns, se acordă 0 puncte.
b. 5 puncte
I = curentul debitat în sarcină; Ia = curentul prin înfăşurarea rotorică; Iex  = curentul prin
înfăşurarea de excitaţie; U = tensiunea de la borne; E = tensiunea electromotoare
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct
Pentru lipsă răspuns sau răspuns greşit se acordă 0 puncte.

c.  3 puncte

Pentru reprezentare corectă a schemei electrice se acordă 3 puncte
Pentru reprezentare greşită sau lipsă reprezentare se acordă 0 puncte.

B.  20puncte   

a.  Ia = Ua/ ra = 5/104 = 5∙10– 4 (A)                                                                           
b.  R[Ω/V] = 1/ Ia = 1/(5∙10– 4)=2000 [Ω/V]

Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte după cum urmează: 2 puncte pentru
formula corect exprimată; 1 punct pentru introducerea datelor în formulă; 1 punct pentru
calculul corect, 1 punct pentru unitatea de măsură corect indicată.
Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

c.  n=U/ Ua=10/5=2

Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte după cum urmează: 2 puncte pentru formula
corect exprimată; 1 punct pentru calculul corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.          

rad = ra(n -1) = 10.000(2 – 1) =10.000 Ω = 10 kΩ

Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte după cum urmează: 2 puncte pentru formula
corect exprimată; 1 punct pentru introducerea datelor în formulă; 1 punct pentru calculul
corect, 1 punct pentru unitatea de măsură corect indicată.
Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

d.   
V

RaIa
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Pentru reprezentarea corectă a schemei se acordă 2 puncte.
Pentru reprezentare incorectă a schemei sau lipsă reprezentare, se acordă 0 puncte

NOTĂ : Pentru orice altă rezolvare considerată corectă se acordă punctajul din barem.
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